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INSTITUTO
FAZENDO
HISTÓRIA

1
Toda criança ou adolescente deve ter sua história de vida respeitada 
e valorizada, ser reconhecida a partir de sua individualidade, existir 
como um sujeito de direitos e não como um número ou estatística.

No contexto do acolhimento, garantir esses direitos pode ser um 
grande desa�o e o Instituto Fazendo História existe para ajudá-los 
nesse sentido! 

Há 12 anos, o Instituto vem formando e acompanhando de forma 
quali�cada voluntários e pro�ssionais da área para que construam 
relações de respeito, cuidado e amor com esses meninos e 
meninas. 

Nosso compromisso é garantir que cada um deles possa exercer o 
seu direito de se desenvolver em família e na comunidade. 

Criamos metodologias que garantem espaços de expressão, re�exão 
e a valorização das trajetórias pessoais e familiares. O �o
condutor do trabalho são as histórias de vida. 

A ambição é oferecer a cada uma das mais de 36 mil crianças e 
 adolescentes acolhidos hoje no Brasil ferramentas para que se 
fortaleçam e se tornem cada vez mais protagonistas de suas 
histórias, capazes de construir projetos de vida de forma
autônoma  e potente, repletos de possibilidades! 
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MISSÃO
Colaborar com o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes com experiência de acolhimento, a 
�m de fortalecê-los para que se apropriem e 

transformem suas histórias. 

VISÃO
Toda criança e adolescente tem o direito de se 

desenvolver plenamente, em família 
e na comunidade. 

VALORES 
Compromisso com crianças e adolescentes

Direito às histórias de vida
Franqueza nas relações

Compartilhar nosso conhecimento
Trabalho voluntário quali�cado
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VOCÊ SABIA?

NOSSOS NÚMEROS EM 2016

A medida do acolhimento é excepcional e 
provisória e existe para garantir às crianças 
e aos adolescentes os seus direitos, quando 
estes estão ameaçados ou violados. 

Todo o trabalho do Instituto baseia-se em 4 
principais documentos e parâmetros legais: 
(1) o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
(2) o Plano Nacional de Promoção e Defesa 
do Direito a Convivência Familiar e 
Comunitária, (3) as Orientações Técnicas 
para os serviços de acolhimento e (4) as 
Diretrizes de Cuidados Alternativos à 
Criança, da ONU.

1163

3000
10

11

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EM NOSSOS PROGRAMAS1581

PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DAS FORMAÇÕES

VOLUNTÁRIOS TRABALHARAM EM NOSSOS PROGRAMAS

ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS

LIVROS DISTRIBUÍDOS

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

CRIANÇAS ACOLHIDAS NO FAMILÍAS ACOLHEDORAS 

180 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARCEIROS
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751
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Acompanha e facilita o processo de transição de
jovens em acolhimento para a vida adulta,
autônoma e inserida na comunidade.

Fortalece a convivência familiar e comunitária de 
crianças e adolescentes que possuem chances
remotas de reintegração familiar ou adoção.

Serviço de acolhimento para crianças de 0 a 3 anos,
em famílias voluntárias, até sua reintegração familiar
ou adoção.

Oferece, gratuitamente, psicoterapia individual  e 
familiar a crianças e adolescentes em acolhimento.

Forma e supervisiona profissionais da área do
acolhimento.

Oferece meios de expressão para que cada
criança ou adolescente conheça e se aproprie
de sua história de vida.

SUMÁRIO DE
PROGRAMAS

2
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3
FAZENDO
MINHA
HISTÓRIA

Carla adotou Bárbara aos 2 anos de idade e se emociona ao falar do Fazendo Minha História: 
“Minha �lha não nasceu quando eu a adotei, ela já tinha uma história. Marinildes, sua
colaboradora do FMH, me entregou um álbum com lembranças de todo o período em que a 
Bárbara morou no abrigo, desde os 6 meses. Depois que a gente se conheceu por causa do projeto, 
�camos amigas. Ela faz parte da nossa vida até hoje. Bárbara a chama de ‘Mari, a tia das fotos’. 
Quando minha �lha veio para mim, eu não queria deixar que as referências dela morressem, que 
ela esquecesse de onde veio e o álbum foi fundamental nesse processo. Marinildes é o elo entre o 
abrigo e eu. No aniversário de 5 anos da Bárbara, eu juntei todas as fotos que a Marinildes tinha 
me entregado na época da adoção com fotos da vida em família e �z uma retrospectiva, juntando 
toda essa história. Foi muito emocionante!”.                 

Bárbara, além de ter registradas suas histórias de quando era pequena, tem uma 
relação de respeito, cuidado e amor com sua antiga colaboradora, que faz uma ligação 
especial entre as fases de sua vida! Infelizmente, nem todas as crianças e adolescentes 
acolhidas têm essa oportunidade.       

Mas como é possível garantir a memória e as lembranças relativas ao período do 
acolhimento? Quem poderá relembrar e contar às crianças e adolescentes o que 
gostavam de fazer, como era sua rotina, quais eram as pessoas que faziam parte de 
suas vidas? E como garantir que cada um deles conte a própria versão de sua história e 
de sua família? 

O álbum é uma maneira
gostosa da criança contar
aos outros quem é e de reassegurar 
sua identidade! Até hoje Bárbara 
gosta de mostrar as páginas para as 
pessoas que frequentam a sua casa. 
Ela folheia as lembranças
registradas e diz: “olha, aqui era o 
abrigo, onde eu morava antes”.
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FMH EM NÚMEROS

Em um momento delicado como o do acolhimento, em que as crianças e adolescentes estão longe 
de suas famílias, da casa, do bairro e da escola que estavam acostumados, ter adultos com quem 
conversem sobre seus sentimentos, medos e dúvidas traz alívio, sensação de cuidado e de não 
estarem sozinhos.
 
Para passar pelos desa�os desse cenário, o Fazendo Minha História oferece espaços de expressão 
para que cada criança ou adolescente conheça, elabore e se aproprie de sua história (passada, 
presente e futura) a partir de um vínculo de con�ança estabelecido com um colaborador 
voluntário, com quem se encontra semanalmente, pelo tempo que durar o acolhimento.  

A partir da relação com esse adulto de referência e por meio da literatura infanto-juvenil, crianças
e adolescentes constroem um álbum com a versão deles de suas histórias de vida. Desenhos, 
colagens, fotos e textos retratam experiências e pessoas signi�cativas que fazem parte de suas 
trajetórias. 

O álbum valoriza suas famílias e origens, registra informações que os ajudam, hoje e amanhã,
a entender o período do acolhimento e projetar sonhos e desejos para o futuro. Quando vão 
embora do acolhimento, meninos e meninas levam consigo suas memórias e 
sentimentos nos mais belos registros!

O PROGRAMA

1313 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM A METODOLOGIA

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DESENVOLVEM O FMH

ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS 

VOLUNTÁRIOS PARTICIPANTES

554
74
54

601 



ALGUNS RESULTADOS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PARTICIPAM DE ATIVIDADES DE LEITURA REGULARMENTE

GOSTAM DE OUVIR HISTÓRIAS DE LIVROS

POSSUEM ÁLBUNS COM REGISTROS DE PESSOAS E MOMENTOS MARCANTES DE SUAS VIDAS

ADORAM SEUS REGISTROS

DIZEM CONVERSAR COM ALGUÉM SOBRE SEU DIA A DIA

ENTENDEM COM CLAREZA O MOTIVO DO ACOLHIMENTO

O Fazendo Minha História é um modelo de trabalho com histórias de vida para muitas 
organizações do Brasil. Qualquer serviço de acolhimento tem liberdade para desenvolver 
suas ações autonomamente, baseando-se nos materiais que são encontrados no site ou no kit 
de replicação do programa. É crescente o número de serviços de acolhimento, em diversas 
regiões do Brasil, que usam a metodologia e vem garantindo que mais e mais crianças e 
adolescentes se apropriem, elaborem e registrem suas histórias. 

Em 2016, a equipe do programa participou de alguns encontros nos quais foram
debatidas boas estratégias de voluntariado no Brasil, como aqueles promovidos pela 
Fundação Itaú Social e pelo Atados, plataforma social que conecta pessoas e organi-
zações, facilitando engajamento em atividades voluntárias.

METODOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS

DEPOIMENTO
Sobre sua experiência como colaboradora de Bárbara, Marinildes conta: “Terminei seu álbum 
quando foi adotada e o entreguei para sua mãe, Carla, com quem tive os primeiros contatos na 
fase em que ela e Bárbara estavam se conhecendo. Para minha surpresa, o que parecia o �m do 
trabalho como voluntária foi o início de uma linda amizade: Carla e eu descobrimos uma conexão 
e mantivemos contato. Participo e acompanho o crescimento da Bárbara, estou presente em 
todos os seus aniversários. Ela me considera sua tia e madrinha, o que me deixa orgulhosa! Essa 
relação, que agora dura anos, reacendeu meu antigo sonho de ser mãe, adiado por mais de 30 
anos. Recentemente, adotei dois irmãos, o Bruno, de 8 anos, e o Diego, de 5. Eu, meus �lhos, Carla 
e Bárbara sempre nos encontramos e continuamos essa linda amizade”. 
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ALGUNS RESULTADOS
BEBÊS TAMBÉM FAZEM HISTÓRIA!

POSSUEM
CONTATO COM 

LIVROS
REGULARMENTE

POSSUEM 
ÁLBUNS COM 
REGISTROS DE 

PESSOAS E 
MOMENTOS 

MARCANTES DE 
SUAS VIDAS

SE RELACIONAM DE 
FORMA INTERESSADA 

COM SEU ÁLBUM

DEMONSTRAM 
INTERESSE PELOS 

LIVROS

POSSUEM 
ADULTOS QUE 
CONVERSAM 
SOBRE SUAS 

HISTÓRIAS DE 
VIDA

SAIBA MAIS

Os álbuns dos bebês, crianças 
e adolescentes são valiosos. 
Eles garantem a permanência 
de lembranças e a sensação 
de continuidade da vida 
antes, durante e depois do 
acolhimento. Mas alguns 
álbuns podem se perder ou 
estragar com o passar do 
tempo. Para garantir que as 
memórias neles registradas 
sejam permanentes, cada 
página construída será 
digitalizada e arquivada no 
Instituto. 

DIGITALIZAÇÃO
DOS ÁLBUNS!

Se você tem interesse em 
compreender porque é 
essencial ajudar crianças e 
adolescentes acolhidos a 
compreenderem suas 
trajetórias de vida, assista a 
vídeo aula “Trabalho com 
histórias de vida” no nosso 
canal do YouTube. 

VIDEOAULA

Livros e álbuns podem 
fortalecer o vínculo entre 
bebês, crianças, adoles-
centes e suas famílias.
Saiba como utilizar essas 
ferramentas na nossa
publicação “Metodologia de 
trabalho com histórias de 
vida na promoção de 
convivência e fortalecimento 
de vínculos familiares”.
Acesse em nosso site. 

FMH E TRABALHO COM
FAMÍLIAS

91% 85% 79% 73% 73%
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Heloisa é madrinha de Carol há um ano. “Nesse primeiro ano de apadrinhamento com a Carol 
descobrimos muitas coisas juntas! Descobrimos o teatro, como fazer ovos de Páscoa em casa e 
como perder o medo de andar de bike. Descobrimos viagens e lugares interessantes na cidade. 
Aprendemos muito nos estudos e como andar sozinhas em São Paulo. Descobrimos nosso vínculo e 
nossa amizade crescendo e se fortalecendo. Descobrimos a companhia uma da outra, às vezes para 
não fazer nada. Descobrimos que meu mundo pode se unir ao mundo dela. Descobrimos ainda que 
temos muita coisa por descobrir! E que a descoberta é o que motiva ainda mais”, conta Heloisa. 

Carol é uma garota de 14 anos, cheia de vida, com sede de conhecimento e de experiências, 
que sonha em ser professora. Ela tinha vontade de fazer teatro, e junto à madrinha, pesquisou 
vários cursos. Bateram na porta da O�cina dos Menestréis e, com muito empenho, conseguiram 
uma bolsa! Nas primeiras vezes em que foi ao teatro, Helô a acompanhou para ajudá-la a apren-
der o trajeto de ônibus e metrô. Para Carol, estar no teatro era uma oportunidade de conviver 
com outras pessoas, respirar novos ares e desenvolver seus potenciais. 

Chegou o �nal do ano e Helô e Carol foram juntas providenciar o �gurino para a peça que 
estava sendo montada. Para a renovação da bolsa, era necessário vender diversos ingressos. Foi 
batendo aquele frio na barriga, mas elas tinham uma à outra! Então iniciou-se uma corrente, um 
foi mobilizando o outro: os pro�ssionais do abrigo, os outros padrinhos, os amigos dos amigos 
e... elas ultrapassaram a meta! Tudo isso se tornou mais especial ainda quando, no dia do espe-
táculo, o pai de Carol foi prestigiá-la junto aos irmãos e seus respectivos padrinhos. Além de ter 
brilhado no palco e já ter sua vaga garantida para o ano seguinte, Carol percebeu que conta 
com muitas pessoas para apoiá-la, e que isso é fundamental para sua vida! 

Mas e aquelas crianças e adolescentes que circulam pouco pela cidade em que moram? Que 
convivem pouco na sua comunidade? Que não têm pessoas com quem contar fortemente ao 
longo do tempo? Que se sentem pouco apoiadas e acompanhadas no período de saída do     
acolhimento e construção de uma vida autônoma?    

4
APADRINHAMENTO
AFETIVO

cada criança e adolescente! 
passadas, presentes e futuras de 
entrelaçando as muitas histórias 
aproxima, cria intimidade e vai
Essa é uma gostosa atividade que

álbuns de histórias de vida. 
constroem com os afilhados seus
Padrinhos e madrinhas também

CADA RELAÇÃO VAI SE
CONSTRUINDO DE UMA FORMA...

... com as marcas dos adultos e de cada 
criança ou adolescente. Essa relação 
que se estabelece, se fortalece ao longo 
do tempo e não tem data para acabar, 
garante às crianças e adolescentes:
• A ampliação de sua rede de apoio 
afetivo e comunitário
• Experiências de convivência familiar 
• O fortalecimento de seu 
desenvolvimento integral 
• A construção de autonomia e 
de um projeto de vida
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As crianças e adolescentes que possuem chances remotas de reintegração familiar ou adoção,
e têm, portanto, perspectiva de longa permanência no acolhimento, precisam de relações afetivas
de con�ança, respeito e cuidado com adultos para que se desenvolvam, se fortaleçam e construam 
projetos de vida potentes. 
Para que isso aconteça, padrinhos e madrinhas se encontram frequentemente com seus a�lhados 
para conversar, dar risada, brincar, falar sério, passear, estudar e viajar. Muitos acompanham o
processo escolar, ajudam com reforço e vão às reuniões da escola. Outros ajudam na busca pelo 
primeiro emprego, na escolha de um curso e auxiliam no uso consciente do dinheiro. Alguns
colaboram também com a saúde, acompanhando exames e consultas e  ajudando a criança
a seguir as recomendações médicas. Tudo com amor e seriedade. 

O PROGRAMA
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APADRINHAMENTO EM NÚMEROS

ALGUNS RESULTADOS

CRIANÇAS E ADOLESCENTES APADRINHADOS

PADRINHOS E MADRINHAS ATUANDO

NÚCLEOS FORMADOS

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARCEIROS

ESTAGIÁRIOS UNIVERSITÁRIOS

66

74

59

10

6

APRESENTAÇÃO  DA
METODOLOGIA PARA
AS EQUIPES DE 

Aumento de 53% dos vínculos afetivos 
signi�cativos das crianças e adolescentes.

Aumento de 40% no número de vínculos 
afetivos existentes considerados fortes;

Em 30% dos casos, o grau de envolvimento 
com a escola passou de fraco para médio.

67% dos abrigos do Brasil ainda não 
contam com um programa de
apadrinhamento afetivo estruturado
em curso.

Menos de 1% das pessoas que estão
no Cadastro Nacional da Adoção têm
interesse em adotar crianças com mais
de 8 anos de idade. 

40% das crianças e adolescentes
acolhidos não recebem visitas na
instituição.

Após um ano de participação no projeto,
quando comparado ao início:

VOCÊ SABIA QUE...

10 VARAS
DA  INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE DA CIDADE
DE SÃO PAULO E DO
INTERIOR.
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“Através da relação com seus padrinhos, o a�lhado não só amplia a sua rede de relações, como 
fortalece a sua capacidade de estabelecer novos vínculos de afeto (...). A reestruturação dos 
conceitos familiares e afetivos, propiciados com o contato entre padrinhos e apadrinhados, 
agrega e fortalece a con�ança, a esperança e o fortalecimento nas relações familiares. O exercício 
das frustrações, conquistas e emoções relacionadas ao convívio com um núcleo familiar de�ne e
rea�rma as práticas afetivas que contribuem com a formação moral e social dos apadrinhados”.

Goulart, J.S., Paludo, S.S. Apadrinhamento Afetivo: Construindo Laços de Afeto e Proteção. Revista 
Psico, Porto Alegre, PUCRS, v. 45, n. 1, pp. 35-44, jan.-mar. 2014.

A palavra é "simples". O Carlos é uma criança simples: enquanto eu penso em passeios, para ele 
andar pelas ruas observando os prédios e árvores já é um barato. Enquanto eu adio a vinda dele 
em casa, temendo ser um tédio e fracasso total, cozinhar e ver �lme juntos já bastava. Até ver a 
pipoca estourar no microondas vira um acontecimento. E há um comentário, uma observação, 
uma aprendizagem mútua em cada detalhe, em cada evento. E a cada encontro aprendemos 
algo sobre o outro. Posso dizer que nossa relação está numa crescente: de interesse pelo outro, de 
entendimento e intimidade. Ele já se sente à vontade pra dizer do que não gosta, e eu nego
emprestar meu celular pra jogos sem cerimônia. Nesse um ano de amadrinhamento, cresci como 
ser humano. Meu olhar para crianças acolhidas mudou. Para o que precisa ser feito também. E 
espero que a vida do Carlos também esteja mudando para melhor com a nossa relação. Sou 
profundamente grata por participar desse projeto lindo, pelas pessoas incríveis que conheci e o 
a�lhado encantador que ganhei.  Mirella Loreto, madrinha afetiva desde Novembro/2015

PALAVRA DE ESPECIALISTA

DEPOIMENTO
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“O projeto mostra como é a vida "do outro lado", como é viver sem alguém para pagar as 
contas ou fazer comida e limpar a casa. Já conhecemos muitos lugares diferentes nos quais eu 
jamais imaginaria ir, lugares que nos trazem a beleza e a história de São Paulo, lugares divertidos 
e desa�adores. O Grupo está nos ajudando a planejar nossas vidas de acordo com a realidade que 
nos cerca. Abriu e continua abrindo portas para quem procura cursos, aulas, trabalho e tudo que 
possa ajudar no nosso desenvolvimento”. A frase é da adolescente Tayná, que está no seu
2º ano no Grupo nÓs.  

A vida “do outro lado”, como descreve a Tayná, é a vida fora do serviço de acolhimento. É a 
realidade para quem completa a maioridade e se depara com um mundo de coisas novas a 
fazer e descobrir. É a autonomia, a responsabilidade e também o medo; todos batendo à 
porta ao mesmo tempo.
 
Como ajudar os adolescentes nessa etapa da vida? O que de fato faz diferença? É possível 
escutar e respeitar seus desejos mais genuínos? Como apoiá-los nesse caminho? 

5
GRUPO NÓS

O QUE MAIS FAZ DIFERENÇA NA VIDA DE UM 
ADOLESCENTE É SER ACOMPANHADO EM SEUS 
DESAFIOS POR ADULTOS QUE SE IMPORTEM 
VERDADEIRAMENTE COM ELES, SEJAM ELES 
TÉCNICOS, VOLUNTÁRIOS OU PADRINHOS;
O QUE VALE É TER COM QUEM CONTAR! 

O PROGRAMA PELOS JOVENS

ANTES DO GRUPO NÓS EU SÓ SAÍA 
PARA LUGARES JUNTO COM O ABRIGO.
AGORA, ALÉM DE SAIR COM OUTROS 
MENINOS DA MINHA IDADE, APRENDI 
A USAR O TRANSPORTE E CONSIGO 
PENSAR SOZINHO O CAMINHO DE UM 
LUGAR PRA OUTRO!

O PROJETO É IMPORTANTE PORQUE 
AJUDOU A ME ORGANIZAR, ME FEZ 
ACREDITAR EM MIM E SER PROTAGONISTA 
DA MINHA PRÓPRIA HISTÓRIA DE VIDA.

GABRIEL, EM SEU 1º ANO NO GRUPO NÓS

AMANDA, EM SEU 3º ANO NO GRUPO NÓS

DAYANE, FORMADA NO PROJETO

É SEMPRE BOM TER UMA PESSOA DO 
SEU LADO PARA TE ACONSELHAR NOS 
MOMENTOS BONS E RUINS. MEU 
TÉCNICO DE REFERÊNCIA VIVEU 
VÁRIAS COISAS JUNTO COMIGO, POR 
ISSO AMO TANTO ELE.

16



Adolescer em latim signi�ca nascer, brotar, crescer, forti�car-se,  ultrapassar a idade da tutela e 
tornar-se maior. Adolescer separado de sua família e morando em um serviço de acolhimento 
signi�ca isso e muito mais. O grupo nÓs existe para facilitar o processo de transição de jovens 
acolhidos para a vida autônoma e inserida na comunidade, oferecendo suporte para as 
questões e di�culdades que aparecem nessa fase da vida. 
Por meio do acompanhamento individual dos jovens, da participação em grupos temáticos e 
saídas culturais, o programa contribui para o desenvolvimento de projetos pro�ssionais e de 
moradia, para a educação �nanceira e para a apropriação da cultura e dos espaços públicos.
Os jovens iniciam a participação no projeto por volta dos 16 anos, enquanto estão acolhidos, e 
são acompanhados pelo menos até os 19 anos, garantindo um ano de suporte após a saída do 
serviço de acolhimento pela maioridade.

O PROGRAMA
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4.151 adolescentes entre 16 a 17 anos vivem em serviços de acolhimento institucional, 
segundo dados do censo SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de 2014. 

1.141 adolescentes acolhidos foram desligados dos serviços por completarem 18 anos, 
segundo dados do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) coletados entre março de 
2012 e março de 2013, em um levantamento com 86% dos serviços de acolhimento do país.

2.633 jovens de 18 a 21 anos estão acolhidos em diversos tipos de serviços, como abrigos 
para crianças e adolescentes (501 jovens), albergues para pessoas em situação de rua ou 
imigrantes (1.454 jovens), serviços exclusivos para de�cientes (427 jovens), serviços para 
famílias desabrigadas (30 jovens), unidades para mulheres em situação de violência
(59 jovens), serviços especí�cos para idosos (42 jovens) e unidades para egressos dos
serviços de acolhimento (120 jovens), segundo dados do censo SUAS 2014.

GRUPO NÓS EM NÚMEROS

ALGUNS RESULTADOS

71%

71% dos
adolescentes que se 
formam ao �nal de 3 
anos de projeto 
permaneceram em
um trabalho por
mais de 6 meses.

100%

100% dos
adolescentes que 
se formam ao �nal 
de 3 anos de 
projeto permanece-
ram em uma 
moradia por mais 
de 6 meses.

95%

95% dos
adolescentes que 
completaram 1 
ano de projeto 
andam de
transporte público 
sozinhos.

100%

100% dos adoles-
centes participantes 
recebem bolsa para 
aprenderem a lidar 
com dinheiro e 
contribuir com seus 
projetos pessoais.

VOCÊ SABIA QUE...
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• 17 SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
• 4 REPÚBLICAS

INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

54
ADOLESCENTES

ACOMPANHADOS

2
ESTAGIÁRIOS

UNIVERSITÁRIOS

18



Após 5 anos de atuação, o Grupo nÓs produziu e lançou o livro  “Adolescentes em transição: o 
trabalho de preparação para a vida autônoma, fora das instituições de acolhimento”, com a 
sistematização do projeto. A ideia é compartilhar seus princípios, metodologias e re�exões 
com todos aqueles que trabalham na área, incentivando novas e melhores práticas com os 
jovens. Para saber mais, acesse a área “Publicações” em nosso site.

Apresentou  também sua experiência no seminário "Together Towards a Better World for 
Children, Adolescents and Families", realizado pelo FICE (Federação Internacional de Cuidados 
Alternativos), em Viena, na Áustria, conhecendo experiências de organizações de todo o 
mundo junto aos jovens em transição para a vida autônoma. 

METODOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS

SAIBA MAIS

Se você tem interesse em 
entender melhor e se
aprofundar na metodologia 
de trabalho do Grupo nÓs 
com foco no desenvolvi-
mento da autonomia dos 
jovens, assista a vídeo aula 
“Adolescência e autonomia” 
no nosso canal do YouTube. 

VIDEOAULA

Se você trabalha com jovens 
e quer lançar mão de um 
instrumento potente para 
auxiliá-los a se organizar no 
tempo, �nanceiramente, 
fazer planos e atividades
que os ajudem a se 
conhecer, acesse em nosso 
site essa agenda feita
especialmente para eles.

AGENDA GRUPO NÓS

O Grupo nÓs lançou o “Nós 
no Mundo”, um site que 
contém informações, 
notícias e atividades para os 
jovens e oferece apoio 
virtual àqueles que buscam 
ajuda e orientação.  Acesse 
e conheça:

PORTAL NÓS NO MUNDO

www.nosnomundo.org.br
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“Comecei a atender João pelo Com Tato há 6 anos. Hoje com 13, é um adolescente afetivo e 
intenso, capaz de encantar e também de desa�ar fortemente quem convive com ele. O sorriso doce
e olhar ingênuo encobrem um caldeirão de emoções e dores que povoam esse garoto acolhido
ainda nos primeiros anos de vida. Acompanhei a difícil trajetória de João nas buscas frustradas por
familiares, adoções mal sucedidas e inúmeras mudanças de abrigo, bairros e escolas. Ví, a despeito 
de tentativas isoladas de cuidado, uma sequência de rupturas que ia esgarçando suas possibilidades 
de construir vínculos afetivos, tão essenciais ao seu desenvolvimento. Para além da escuta 
individualizada na psicoterapia, foi necessário muito trabalho conjunto e muita persistência para 
apoiar e consolidar estratégias de mobilização e articulação de toda a rede de garantia de direitos 
das crianças e adolescentes (composta por agentes do judiciário, da saúde, educação, assistência 
social). Por anos, enquanto os vínculos afetivos se desfaziam na vida de João, permaneci como sua 
única referência constante de cuidado. Hoje, João conta com um suporte que permite que construa 
relações mais sólidas e duradouras. A cada dia, vem aprendendo a lidar, na terapia e fora dela, com 
as frustrações que a vida lhe traz. É grati�cante ver, depois de tantos anos, que o trabalho do Com 
Tato vai além da psicoterapia e expande seus resultados ao apoiar a mobilização e articulação de 
toda uma rede de cuidado das crianças e adolescentes, algo fundamental na realidade do 
acolhimento.”  O depoimento é de Carolina Maroni, psicoterapeuta do João desde 2011.

Toda criança e adolescente acolhido precisa de terapia? Quando ela é necessária, como garantir 
que seja de qualidade? É possível oferecer acesso a um lugar seguro para que crianças, adoles-
centes e suas famílias possam falar e pensar sobre seus medos, tristezas, anseios e projetos de 
vida sem julgamentos? Como articular o trabalho do terapeuta com os demais pro�ssionais do 
acolhimento?

6
COM TATO

A maioria das psicoterapias têm algumas características em comum: trabalho com histórias de 
vida, espaço de escuta da singularidade e construção de um vínculo afetivo seguro, estável e 
duradouro. Essas características são particularmente importantes no contexto do acolhimento 
e fazem com que a psicoterapia se destaque como um recurso especial no cuidado de crianças, 
adolescentes e suas famílias. 

20
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O PROGRAMA

O Com Tato oferece atendimento psicoterapêutico individual e de família para 
crianças e adolescentes que estão ou estiveram acolhidos. A partir de uma rede 
voluntária, viabiliza o acesso à psicoterapia gratuita e pelo tempo que for 
necessária. Crianças, adolescentes e familiares vão até os consultórios
particulares de psicólogos quali�cados e  orientados por supervisores clínicos 
experientes.

O espaço psicoterapêutico é um lugar seguro e livre de julgamentos que
apoia a criança ou adolescente no contato com a própria história e construção 
de uma narrativa pessoal. Ajuda cada um deles a dar novos sentidos para suas 
trajetórias, expressar pensamentos e opiniões e tornar-se cada vez mais
protagonista de suas escolhas e projetos futuros.



O ano de 2016 destacou-se pelo fortalecimento do trabalho em rede, com a atuação dos 
terapeutas, supervisores e coordenação do programa na articulação das estratégias de
cuidado das crianças, adolescentes e suas famílias junto às equipes dos serviços de
acolhimento, Varas da Infância e da Juventude e de outros pro�ssionais da saúde, educação
e assistência social.

“O atendimento psicológico das crianças e adolescentes inseridos nos serviços de acolhimento 
representa o olhar, a escuta e o cuidado com as vivências que, em muitos casos, precisam ser 
elaboradas para que tenham um rumo libertador. Os pro�ssionais do Com Tato, além de dar 
apoio psicológico às crianças e adolescentes que atendem, também ajudam os técnicos do 
judiciário e o próprio Juiz a compreender muitas situações pelo ângulo da subjetividade.
O compartilhar de posicionamentos propicia a construção de decisões mais humanas e justas 
para as famílias que acompanhamos. Essa foi a experiência que tive em 2016, quando contamos 
com a participação de seus pro�ssionais em Audiências Concentradas, ajudando a clarear e 
re�etir sobre  determinadas histórias familiares”, conta Débora Carmen Récio, psicóloga da Vara 
da Infância e da Juventude de Santana.

Fernanda Queiroz, psicóloga do SAICA Padre Batista, conta: “Temos com o Com Tato uma parceria 
importante, que compõe e acrescenta à nossa rede de atendimento um cuidado imprescindível 
para o bem estar das crianças e adolescentes. O programa oferece o trabalho de pro�ssionais 
comprometidos, quali�cados, parceiros e com disposição para conversas com nossa equipe, algo 
fundamental para nós.” 

Além das características comuns à maioria das psicoterapias, o trabalho dos psicólogos do 
Com Tato inclui uma interação próxima e cuidadosa com os diferentes atores envolvidos no 
acolhimento, sejam eles da assistência social, da saúde, educação ou do judiciário. Esse 
diálogo com outros atores da rede promove a construção de estratégias de cuidado
complementares e mais efetivas, considerando as necessidades de cada caso. É nessa
articulação que a força do cuidado se potencializa.

DEPOIMENTO

PARA ALÉM DA PSICOTERAPIA

ALGUNS RESULTADOS

DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
CONSIDERAM A QUALIDADE DOS
ATENDIMENTOS EXCELENTE OU
ÓTIMA

96% 
DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
OBSERVAM MUDANÇAS
IMPORTANTES NAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES

95% 
DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
AVALIAM AS CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOTERAPIA COMO
EXCELENTES OU ÓTIMAS

95% 
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COM TATO EM NÚMEROS

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 148

39SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARCEIROS

59TERAPEUTAS VOLUNTÁRIOS

17SUPERVISORES VOLUNTÁRIOS
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“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar” Paulo Freire.

Lidar cotidianamente com o acolhimento de crianças e adolescentes é uma tarefa complexa e 
intensa. Para além de todos os desa�os relativos aos cuidados básicos, os pro�ssionais de serviços 
de acolhimento precisam estar preparados para acolher histórias e demandas diversas, lidar com 
situações de ruptura e violência e auxiliar cada criança e adolescente na construção de sua 
identidade e autonomia. Para que isso possa acontecer, é essencial que cada pro�ssional
compreenda a legislação atual e tenha clareza do seu papel. Segundo Marcela Nascimento, 
educadora de um serviço de acolhimento: “Ser educadora é um desa�o e tanto e os encontros de 
formação me deram maior noção sobre as crianças e adolescentes e o direito à convivência
familiar e comunitária”.

Como garantir pro�ssionais bem formados e informados? Como alinhar princípios e práticas 
de acordo com a legislação e parâmetros atuais de formação e educação? Como minimizar ou 
eliminar ações assistencialistas? Como alinhar as atuações de muitos pro�ssionais dentro de 
um mesmo serviço?

7
FORMAÇÃO

O TRABALHO DO PROGRAMA 
É DESENHADO A PARTIR DAS 
ESPECIFICIDADES DE CADA 
SERVIÇO, EQUIPE OU REGIÃO. 

SUPERVISÃO CONTINUADA
FORMAÇÕES PONTUAIS
OFICINAS TEMÁTICAS

AS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS SÃO

O Instituto Fazendo História entende 
que “abrir a roda” e conversar sobre 
as di�culdades e potências do 
trabalho de educador é fundamental 
para formar pro�ssionais
re�exivos, seguros, corajosos e 
afetivos. Segundo Marcela: “A 
formação de pro�ssionais do
Fazendo História fez total diferença 
na minha vivência como cidadã e 
também como responsável pelo 
desenvolvimento dos meninos e 
meninas acolhidos”.
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Visa contribuir com a qualidade do atendimento dos serviços de acolhimento através da 
formação e supervisão de educadores, técnicos e gestores. Busca disseminar conhecimentos 
teóricos e técnicos e promover espaços de escuta e re�exão, nos quais cada pro�ssional revê e 
se apropria de seu papel. 

O princípio norteador da formação é o exercício da re�exão e abertura para novas perspectivas 
de ação. Além de transmitir informações, a proposta é articulá-las com as questões do cotidiano 
dos serviços, suas necessidades, desa�os e principalmente suas possibilidades de atuação. É 
necessário que cada educador tenha a oportunidade de identi�car os valores que regem suas 
posturas e ações para que transforme seu olhar e desenvolva uma atuação pro�ssional que não 
se baseie somente em princípios pessoais. A partir disso, vão se construindo práticas alinhadas 
com os atuais parâmetros e legislações da área, buscando romper com atuações pautadas em 
paradigmas antigos de atendimento (assistencialismo, punição e privação de liberdade e de 
convivência familiar e comunitária).

O PROGRAMA



FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM NÚMEROS 

ALGUNS RESULTADOS

SAIBA MAIS
FACILITAÇÃO GRÁFICA

DE UMA DAS NOSSAS
OFICINAS!Se você tem interesse em compreender

melhor o lugar da equipe técnica de um 
serviço de acolhimento como formadora de 
sua equipe, assista à videoaula “A importância 
da equipe técnica” no nosso canal do YouTube. 

VIDEOAULA

OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO COM OS QUAIS TRABALHAMOS EM PROCESSOS CONTÍNUOS 
ALCANÇAM: 

√   A criação, fortalecimento e legitimação de espaços sistemáticos de discussão sobre a prática;
√   Aumento signi�cativo do diálogo entre todos os pro�ssionais;
√   De�nição de funções e papéis; 
√   Uniformidade do conhecimento e das informações dos pro�ssionais;
√   Melhor reestruturação da rotina de trabalho;
√   Construção coletiva de regras e organizações da casa;
√   Pro�ssionais mais atentos e críticos sobre as necessidades das crianças e adolescentes;
√   Pro�ssionais mais engajados, re�exivos, proativos e quali�cados para o trabalho.

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO 

KITS DE FORMAÇÃO ENTREGUES

ENCONTROS DE FORMAÇÃO COM EDUCADORES E TÉCNICOS

PROFISSIONAIS DA ÁREA PARTICIPANTES DE ENCONTROS DE FORMAÇÃO 

140
36

500

600

609

PROCESSOS DE FORMAÇÃO EM SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA
GRANDE SÃO PAULO E INTERIOR DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANÁ

26

“VAMOS ABRIR A RODA”



METODOLOGIA AO ALCANCE DE TODOS

Formar os pro�ssionais que trabalham na área do acolhimento é um grande desa�o. Aqueles 
que se dispõem a realizar essa formação precisam de materiais e orientações para quali�car 
sua prática de formador, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto às técnicas de 
formação. Pensando nisso, o Instituto Fazendo História produziu um kit composto por suas 
publicações, vídeos de o�cinas realizadas ao longo de sua história, videoaulas sobre 5 temas, 
�chas “Para pensar” com re�exões sobre situações vividas no cotidiano dos serviços de
acolhimento e um pen drive com textos, planejamento de encontros, referências de �lmes, 
entre outros documentos. Quem tiver interesse em adquiri-lo entre em contato pelo e-mail  
contato@fazendohistoria.org.br

*I
lu

st
ra

çã
o 

de
 M

ila
 M

ot
om

ur
a.

27



O serviço de acolhimento familiar do Instituto Fazendo 
História seleciona, forma e supervisiona famílias 

voluntárias com per�l para acolher temporariamente, em 
suas casas, crianças de até 3 anos. O acolhimento familiar é 

um período de transição até que a criança retorne à sua 
família de origem ou, em último caso, seja encaminhada 

para a adoção. Durante este período, a equipe do serviço 
atua em rede com a Vara da Infância e Juventude e com 
serviços públicos para coletar informações e oferecer os 

cuidados necessários às crianças e seus familiares.

Para fazer parte do serviço, as famílias voluntárias passam 
por um amplo processo de formação e seleção que

possibilita esclarecer o seu papel junto às crianças e
identi�car se possuem o per�l para este trabalho.

O acolhimento familiar, além de promover uma experiência 
comunitária enriquecedora para as famílias acolhedoras, 

potencializa e reúne todas as condições necessárias para o 
desenvolvimento integral das crianças: vínculos afetivos 

individualizados, atendimento personalizado e
experiências familiares e comunitárias.

Quando passam a fazer parte do serviço, as famílias são 
acompanhadas e se preparam para os momentos da 

chegada e da despedida. Quando estão seguras,
transmitem tranquilidade à criança, permitindo que
carregue consigo uma marca positiva e delicada da 

experiência do acolhimento. As vivências de uma chegada 
acolhedora e de uma passagem gradual e bem trabalhada 
na despedida oferecem recursos fundamentais para que a 
criança se desenvolva plenamente e siga con�ante na 

construção de futuras relações de afeto.

“Não sei expressar o tamanho da minha alegria quando �quei sabendo que a minha neta estava 
com uma família dedicada só a ela, diferente do que acontece no abrigo. O lugar dela é com a 
gente, mas �quei feliz quando conheci aquela família acolhedora linda, dando amor, carinho e 
atenção”. A a�rmação é de Maria Aparecida, avó de uma bebê que �cou acolhida por 3 meses e foi 
morar com ela.

Por que Maria Aparecida achou esse formato de acolhimento tão diferente? Como funciona o 
serviço de acolhimento familiar? Será que não é duro para a criança passar um tempo em uma 
família e ir embora? E essa família, vai aguentar a despedida?

O SERVIÇO

8
FAMÍLIAS
ACOLHEDORAS

SAIBA MAIS

A UNICEF lidera a campanha 
“Fale Por Mim”, que visa acabar 
com a institucionalização de 
crianças menores de três anos. 
Acesse e conheça mais em:

FALE POR MIM

www.falepormim.org 
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FAMÍLIAS ACOLHEDORAS
EM NÚMEROS

11 BEBÊS ATENDIDOS DIRETAMENTE

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

BEBÊS QUE RETORNARAM PARA SUA FAMÍLIA DE ORIGEM OU EXTENSA

10

“Ela tem uma mãe e somos 
apenas a casa que a acolhe 

por um tempo.”
Jamie e Timothy, família 

acolhedora.



VOCÊ SABIA QUE...

 “Ser família acolhedora vai muito além dos cuidados diários com o bebê. Acompanhar o trabalho 
realizado pelos técnicos do Instituto com a família de origem tem sido de extrema importância. Essas 
famílias são negligenciadas pelo Estado, pela comunidade e necessitam de orientação e suporte para 
retomarem seu papel como pais e cidadãos. A história da criança está sendo cuidada de forma 
criteriosa, cheia de respeito e atenção. Participar desse projeto e fazer parte da história de vida dela 
torna o acolhimento ainda mais grati�cante”. Márcia e Alberto, família acolhedora.

Pesquisas apontam dados alarmantes sobre os atrasos signi�cativos no desenvolvimento das 
crianças pequenas quando acolhidas em instituições. Uma delas, realizada em Bucareste, na 
Romênia, apontou que para cada ano de institucionalização de uma criança pequena, ela
perdia 4 meses do seu desenvolvimento! No acolhimento familiar, isso não acontecia. 

O vínculo estabelecido entre a criança e seu cuidador tem estreita relação com seu
desenvolvimento cerebral saudável, in�uenciando o desenvolvimento motor, cognitivo e 
afetivo nos anos que se seguem. Crianças privadas de relações estáveis e seguras têm seu 
crescimento e desenvolvimento afetados. 

Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), o acolhimento familiar deve ser a 
primeira alternativa para o acolhimento de crianças e adolescentes, tendo preferência 
sobre o acolhimento institucional. 

462 municípios brasileiros contam com ao menos um serviço de acolhimento familiar, 
segundo o CENSO SUAS de 2015.



Um valor fundamental do Instituto Fazendo História é o trabalho voluntário quali�cado. 
Muitas de nossas metodologias podem ser aplicadas por voluntários que, quando bem 
formados, selecionados e supervisionados, tornam-se extremamente capazes de
desenvolver um trabalho sério, comprometido e responsável. Adultos conscientes de seus 
papéis, sensibilizados e informados sobre o contexto do acolhimento têm menos chances 
de romper repentinamente relações de afeto construídas com as crianças e adolescentes. A 
comunidade tem muito a oferecer quando possui ferramentas adequadas que repondam às 
necessidades das crianças e adolescentes. O engajamento da sociedade civil no processo 
educacional de meninos e meninas acolhidos está previsto pelo ECA e favorece o seu 
desenvolvimento integral.

9
VOLUNTARIADO É 
COISA SÉRIA         

Formação inicial composta por 3 encontros 
de 3 horas cada. Posteriormente, cada 
interessado escreve uma carta de intenção 
e participa de uma visita ao serviço de 
acolhimento. A partir disso, a equipe 
seleciona aqueles com per�l para atuarem 
no programa. Quem se torna colaborador 
participa de reuniões mensais de
supervisão.

Terapeutas e supervisores procuram o 
programa por iniciativa própria ou são 
indicados por quem já está no Com Tato. 
Após a análise de currículo, o interessado é 
chamado para uma ou mais entrevistas. Os 
selecionados para compor a equipe de 
voluntários participam de um encontro de 
formação e de supervisões semanais. Após a 
participação inicial como observadores para 
compreensão do trabalho neste contexto, 
recebem encaminhamentos de crianças e 
adolescentes para o atendimento clínico.

O processo de seleção, formação e avaliação 
dura mais de 30 horas e é composto por 
palestras, encontros em grupo, entrevistas 
individuais e apresentação de documen-
tação pessoal. Ao longo deste período, são 
de�nidas as famílias com per�l para atuar 
neste serviço. Além da formação inicial, a 
complexidade dessa atuação voluntária 
exige acompanhamento técnico constante. 
Uma vez selecionadas, as famílias acolhedo-
ras participam de encontros quinzenais em 
grupo e reuniões individuais mensais. O 
contato com a equipe do serviço é diário.  

Veja a forma como cada programa forma e acompanha seus voluntários: 
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COM TATOFAMÍLIAS ACOLHEDORAS

APADRINHAMENTO AFETIVO

Formação e seleção inicial com duração de 
30 horas para apresentação da proposta, 
avaliação dos candidatos e primeiros 
contatos com as crianças e adolescentes. 
Cada interessado escreve uma carta de 
intenção, envia sua documentação pessoal 
e participa de uma entrevista individual. A 
equipe seleciona aqueles com per�l para 
construção de relações de longo prazo 
com as crianças e adolescentes. Estes 
participam mensalmente de reuniões de 
supervisão em grupo ou individuais.

FAZENDO MINHA HISTÓRIA



10

ACOLHIMENTO
EM REDE

Apesar de ser uma iniciativa do Instituto Fazendo História, o Acolhimento em Rede pertence 
hoje à comunidade interessada em quali�car o acolhimento de crianças e adolescentes em 
todo o Brasil.

“A possibilidade de compartilhar informações, dilemas, novidades e discussões com
pro�ssionais de todo o país é o aspecto mais positivo dessa rede”, a�rma um participante 
de Belo Horizonte.

O Acolhimento em Rede é um grupo colaborativo de discussões, trocas de experiência e 
re�exões sobre os cuidados alternativos de crianças e adolescentes separados de suas 
famílias. Desde julho de 2010, vem reunindo pro�ssionais que atuam direta ou indiretamente 
em serviços de acolhimento, comprometidos com o constante aprimoramento das práticas 
nessa área. 

Esse grupo existe por meio de três principais ferramentas; um grupo fechado de e-mail, um 
portal colaborativo e um per�l no Facebook e pretende: 

• Ativar e fortalecer a rede de trabalhadores que atuam na área do acolhimento;
• Fomentar a troca de experiências;
• Disponibilizar informações relevantes aos diversos atores da rede;
• Difundir o conhecimento produzido.

ACOLHIMENTO EM REDE EM NÚMEROS

VOCÊ SABIA QUE...

www.

acolhimentoemrede.org.br facebook.com/acoemredeacolhimentoemrede@gmail.com

Solicite sua inscrição no grupo
de e-mails escrevendo para

1.700   PARTICIPANTES

178.837    VISUALIZAÇÕES DO SITE

2.800 FÃS NO FACEBOOK
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O Instituto Fazendo História é, desde sua fundação, um centro de produção de conhecimen-
tos e metodologias sobre a realidade do acolhimento. Grande parte de nossas re�exões e 
ações foi registrada e sistematizada em livros, apresentações, aplicativos, sites e vídeos para 
serem divulgados e acessados por quem atua ou tem interesse em se aprofundar na área da 
criança e adolescente em acolhimento. 

Compartilhar conhecimento não é só um de nossos valores institucionais; faz parte da postura 
pro�ssional de quem atua no Instituto. Se nosso desejo é oferecer melhores cuidados a todas 
as crianças e adolescentes acolhidos no Brasil, é nosso dever disponibilizar conhecimentos e 
metodologias para todos que sonham e trabalham para um acolhimento de qualidade. 

Veja nossas principais publicações e conheça mais acessando nosso site! 

PRIMEIRA INFÂNCIAFORMAÇÃO

TRABALHO COM HISTÓRIAS DE VIDA

“FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO”
2ª Edição 2011

“FAZENDO MINHA HISTÓRIA:
GUIA DE AÇÃO PARA
COLABORADORES”
3ª Edição   2013

“FAZENDO MINHA HISTÓRIA:
GUIA DE AÇÃO PARA O TRABALHO
EM GRUPOS”
3ª Edição   2013

“FAZENDO MINHA HISTÓRIA:
GUIA DE MEDIAÇÃO DE LEITURA”
3ª Edição   2013

“HISTÓRIAS CRUZADAS”
1ª Edição 2016

“ACOLHIMENTO DE BEBÊS: PRÁTICAS
E REFLEXÕES COMPARTILHADAS”
1ª Edição 2015

“ENTRE O SINGULAR E O 
COLETIVO: O ACOLHIMENTO
DE BEBÊS EM ABRIGOS”
1ª Edição 2011

11

PRODUÇÃO DE
CONHECIMENTO
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LIVROS INFANTIS E JUVENIS

TRABALHO COM ADOLESCENTES LIVRO DE DEPOIMENTOS

“A HISTÓRIA DA JABUTICABA”
 1ª Edição   2010

“A MENOR ILHA
DO MUNDO”
1ª Edição   2010

“LEDAZEDA”
1ª Edição   2010

“A HISTÓRIA DE PEDRO”
 1ª Edição   2008

“ADOLESCENTES EM TRANSIÇÃO: 
O TRABALHO DE PREPARAÇÃO
PARA A VIDA AUTÔNOMA, FORA
DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO”
 1ª Edição   2017

“AGENDA GRUPO NÓS”
 3ª Edição   2017

“ESTA É NOSSA HISTÓRIA”
 1ª Edição   2013

“SOLTA A VOZ RAFAEL”
 1ª Edição   2010

1. “HISTÓRIAS DE VIDA: IDENTIDADE E PROTEÇÃO” • 1ª Edição   2010
2. “ABRIGOS EM MOVIMENTO” • 1ª Edição   2010
3. “IMAGINAR PARA ENCONTRAR A REALIDADE” • 1ª Edição   2010
4. “REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL” • 1ª Edição   2010
5. “CADA CASO É UM CASO” • 1ª Edição   2010

1. 5.2. 3. 4.
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SUSTENTABILIDADE
O mais importante recurso que mobilizamos é, sem dúvida, o capital humano. Só em 2016 
foram 735 voluntários e 60 estagiários, quase 800 pessoas oferecendo seu tempo para melhor 
acolher as crianças e adolescentes das mais diversas formas. 

Foram mais de 150 mil horas de trabalho voluntário. Qual seria o valor disso? 

De todo modo, é preciso recurso �nanceiro para garantir todos esses encontros.
A sustentabilidade �nanceira do Instituto encontra suporte em 3 principais pilares: excelência 
na execução dos projetos, gestão quali�cada e comunicação e�ciente de suas ações. Por 
conta deles mantém parcerias de longo prazo com investidores, parceiros técnicos, 
voluntários e equipe de trabalho. 

O Instituto Fazendo História conta com um Conselho Fiscal atuante, crítico e colaborativo; 
suas contas são auditadas anualmente para garantir a transparência nas demonstrações 
�nanceiras. Ao longo dos anos, com uma gestão �nanceira responsável, vem
conquistando um fundo de reserva.

Até 2020, temos como objetivo subsidiar 100% dos custos administrativos do Instituto com os 
rendimentos de tal fundo, garantindo a perenidade do trabalho com as crianças e
adolescentes acolhidos! 

25%

17%

15%
11%

11%

9%
7%

5%

ORIGEM DOS RECURSOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RENDIMENTOS

TOTAL

R$ 771.088,00  25%

R$ 530.066,00  17%

R$ 483.031,00  15%

R$ 360.764,00  11%

R$ 339.951,00  11%

R$ 275.500,00  9%

R$ 232.714,00  7%

R$ 145.757,00  5%

R$ 3.138.871,00

FUMCAD (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)

INVESTIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDECA (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)

LEI ROUANET (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS)

DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

EVENTOS, PRODUTOS, PRÊMIOS, PLATAFORMA
ARRECADAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA

APADRINHAMENTO AFETIVO

TOTAL

R$ 537.647,00  21%

R$ 496.739,00  20%

R$ 307.100,00  12%

R$ 116.395,00  5%

R$ 61.109,00  2%

R$ 49.800,00  2%

R$ 59.191,00  2%

R$ 118.064,00  5%

R$ 3.138.871,00

SALDO REMANESCENTE PARA 2017 R$ 606.263,00

TOTAL APLICADO R$ 2.532.608,00

FAZENDO MINHA HISTÓRIA

GRUPO NÓS

FORMAÇÃO

FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

COM TATO

PROJETOS ESPECIAIS

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL/COMUNICAÇÃO

R$ 536.563,00  21%

R$ 250.000,00  10%

ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

APORTE NO FUNDO DE RESERVA

21%

20%

12%5%

5%

21%

10%

2%
2%

2%
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QUEM NOS AJUDA
 A FAZER HISTÓRIA

São Paulo
Abrigo Anália Franco
Abrigo Betsaida
Abrigo Butantã
Abrigo Marly Cury
Abrigo Solid Rock
Abrigo Solidário IV 
Aldeias Infantis SOS • Rio Bonito
Alvorada Nova
Associação Maria Helen Drexel 
Caminhando Juntos
Casa Abrigo Raio de Sol
Casa Abrigo São Judas Tadeu
Casa Coração de Maria 
Casa de Amparo da Tia Marly
Casa do Pequeno Cidadão
Nossa Senhora Aparecida
Casa Lar ABBA
Casa Lar Estrela do Amanhã
Casa Lar Pirituba
Casa Lar Santo Amaro
Casa Maria Threza • Funsai
Casa Nazaré • Missão Belém
Casa Nossa Senhora Auxiliadora
Casa Semeia
Casa Taiguara
Casa Taiguarinha
Casa Vida II
Estrela Bom Jesus
Instituto Curumim
LALEC 
Lar abrigo Saint Germain
Lar Criança Feliz
Lar de Elisinha
Lar Escola Cairbar Schutel • Casa 
Topázio
Lar Vó Miriam
Maesp • Minha Casa II
Novo Lar betania II
Projeto Amigos das Crianças I
Saica Abecal II
Saica Alencar Gomes Ferreira
Saica Amigos da Vida
Saica Capão Redondo
Saica Casa da árvore
Saica Casa Verde
Saica Catarina Kentenich 
Saica Cidade Ademar 
Saica Dom Paulo
Saica Edith Stein
Saica Fortalecer
Saica Gravataí
Saica Grossarl Santo Amaro
Saica Heloisa de Freitas Brito

Saica Mãe Legionária
Saica Maria Maymard
Saica Minha Casa
Saica Nosso Lar 3
Saica Odila Franco
Saica Padre Batista
Saica Padre Damian
Saica Pirituba
Saica Raio de Luz I
Saica Reviver I
Saica Reviver II
Saica Roberto Borghi
Saica São Mateus I
Saica São Mateus II 
Saica São Mateus IV
Saica São Mateus V
Saica Sol e Vida
Saica Terceiro Milênio
Saica Vila Guilhermina
Saica Vovó Cecília
Saica Vovó Matilde
Vila Sônia

República Jovem Casa Verde
República Jovem Ermelino 
Matarazzo
República Jovem Lapa
República Jovem Vila Formosa

Estado de São Paulo
AAMA • Americana
Abrigo Institucional - Casa do 
menor Francisco de Assis • 
Leme
Abrigo Municipal • Mauá
Abrigo Municipal • Santa 
Branca
Abrigo Santo André • Santo 
André
Acolhimento Provisório 
Institucional de Crianças • 
Jacareí
Aldeias Infantis SOS Brasil • Rio 
Claro
Aldeias Infantis SOS Brasil • 
Santa Gertrudes
ARCA • Vinhedo
Associação Bethel Casas Lares 
• Sorocaba
Associação São Luiz • São 
Bernardo do Campo
Casa Abrigo • Santa Cruz das 
Palmeiras
Casa Arco Íris • São Bernardo 
do Campo
Casa Crescer e Brilhar • São 
Vicente
Casa Raio de Sol • São Bernar-
do do Campo
Casa Transitória Nossa Senhora 
Aparecida • Jundiaí

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO

Casas Lares - Casa do Menor 
Francisco de Assis  • Leme
ConViver • Campinas
Convívio Aparecida Unidade I 
• Campinas
Convívio Aparecida Unidade II 
• Campinas
Lar Casa Bela • Sorocaba
Lar de acolhimento I • 
Cubatão 
Lar dos meninos • Presidente 
Prudente
Lar Escola Municipal de São 
Caetano do Sul
Lar Escola Pequeno Leão • São 
Bernardo do Campo
Lar Santa Filomena • Presiden-
te Prudente
Lar Sol da Esperança • Mauá
Recanto Esperança • Franca
SAPECA • Campinas
Santa Catarina
Lar São Vicente de Paulo • 
Florianópolis
Casa Lar Nossa Senhora do 
Carmo • Florianópolis
Associação Ecos da Esperança 
• Joinville

Paraná
Serviço de Acolhimento em 
Família Acolhedora/ 
Maringá-PR

Rio de Janeiro
URS Casa do catete - Rio de 
Janeiro
URS Celly Campelo - Rio de 
Janeiro

Minas Gerais
Casa Lar Fonte de Vida Nova • 
Poços de Caldas
Casa Lar Maia • Poços de 
Caldas

Amazonas
Aldeias Infantis SOS Manaus
Associação Bene�cente O 
Pequeno Nazareno

Mato Grosso do Sul
Atos de Amor • Campo 
Grande
Casa Peniel I E II • Campo 
Grande
Vovó Miloca • Campo Grande
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VOLUNTÁRIOS

Terapeutas e supervisores
do Com Tato
Ada Morgenstern
Adriana Elisabeth Dias
Alessandra Balaban
Ana Flávia Moreira L'abbate
Ana Maria Cordeiro
Angélica Medeiros
Angelina Verônica Chu
Anne Caroline Guedes
Belzair Formiga di Donato
Bruno Espósito
Camila Franco M. Abreu
Camila Souza Dias Gerassi
Camila Stocco Zanatta
Carla Caminata Carminholi
Carolina Maroni
Carolina Torres
Cecília Ferrari França
Cenira Loenia de Oliveira
Christianne F. Lima Nascimento
Clarissa Temer
Cláudia Bon�ly Pimentel
Daniela de Camara Cezar
Daniela Teperman
Daniele John
Daniele Pisani de Freitas
Denise Mathias
Eliane Aparecida Lara
Fernando da Silveira
Gabriela Caselatto
Glenda Beigler
Heloisa Spadoni
Isabel de Campos Rezende
Isabel Kahn Marin
Isabel Santana Gervitz
Isadora Natasha Brazil Florence
Ivens Queiroz Cavalcante
Ivone Maria Charran
Jaqueline Marquez de Oliveira
Jéssica Harumi Esteves
Júlia Fatio Vasconcellos
Júlia Gusmão Eid
Lana Terpins
Laura de Vilhena Abraão
Luciana B. Khair Junqueira
Luciana Garcia Carneiro
Luiza P. Vaz Camarano
Maiá Aiello Barros
Manuela Crissiuma
Marcela Pires Assef
Mariana Facanali Angelini
Marília Costa Tannure
Marina Hernandes Migliari
Melina Borges Rosa Cavalcante
Mirella Cuter Ikegami Rochel
Miriam Grajew
Olívia Chagas da Costa Manso

Padrinhos e Madrinhas
Ademir Correa
Alessandra de Paulo
Alessandra Silva
Aline Yoshimini e Renato Werder
Almiro e Simone Nunes
Ana Lúcia Rodrigues da Silva
Ana Paula Zannon
Angela Gatta e Antonio Pereira
Angélica Casseli
Angelo Ferreira
Anna Lucchese
Beatriz Buonomo
Carine Damascena
Carla Spalding e
Eduardo Spalding
Clarice Steinbruch
Cristiane Correa
Daniela Antonelli Aun
Fábia Liang
Felipe Carneiro
Heloisa Evangelista
Joice Temple
José Brasil de S. Neto
Juliana Garcez e Rodrigo Garcez
Karla Abrahão
Lydia Abud Lopes
Lilian de Jesus
Lílian Motooka
Luciane Sampaio
Luisa Toller
Maísa Vieira e Alexandre Andrade
Manuela Montenegro
Manuyla Gomes
Marcio Oyama
Mariana A. Souza e Luiz G. Neto
Michelle Branco
Mirella Loreto
Miriam de Oliveira e
José Tadeu T. dos Santos

Mônica Carvalho
Monica Fragoso
Natasha Lavinski
Paula D’Avila
Paula Kahan Mandel
Regiane Ornellas e Rodrigo 
Hoschett
Regiane Silva
Renato Afonso e Cristiane Pinto
Ricardo Ramos e Simone Braga
Sandra Alves Silva
Selma Oakley
Simone Braga e Ricardo Ramos
Simone Moraes
Tatiana Pavanelli Valsi
Thiago Saldanha
Vanessa Tordino
Verlúcia Nogueira do Nascimento
Vicente Luis da Costa Carvalho
Vinicius de Moraes
Vivian Tonglet

Famílias Acolhedoras
Anete e Sérgio 
Cláudia a Hamilton
Daniela e Antônio 
Eliane e Marcello
Jamie e Timothy
Lumena e Ronaldo
Marcia e Alberto
Mariana e Hauke
Vera e Camila
Viviane e Jimmy

Paloma Vilhena
Paula de Mesquita S. Pessoa
Paula C. Maluf Tasca
Priscilla Andrea Glaser
Raquel Efraim
Renata Loeb
Renate Meyer Sanches
Roberta Caria Nunes Fuganti
Sabrina Costa Laqua
Sandra Pavone
Silvana Parente Fernandes
Talita Arruda Tavares
Tânia Corghi Veríssimo
Tatiana Barile
Tatiana T. Inglez Mazzarella
Thais Garrafa
Thais Siqueira
Tomás Bonomi
Verónica Wainstein
Vivian Confessoro Yadoga

REGISTRAMOS AQUI NOSSO
AGRADECIMENTO

VOLUNTÁRIOS
DO FAZENDO MINHA HISTÓRIA

FUNDAMENTAIS PARA TANTAS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
BRASIL AFORA! 
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APOIADORES

PARCEIROS TÉCNICOS

DOADORES VIA
PROGRAMA NOTA FISCAL
PAULISTA

VOLUNTÁRIOS
DIGITADORES DE NFP 

GENTE QUE INVE$TIU
NO NOSSO TRABALHO

Amor Horizontal 
Arredondar
Bazar da Praça 
DesigNeria
Fundação Vanzolini 
Global Giving 
Google For Non Pro�ts
Juliana Barsi Arquitetura
LS Vidigal Participações
Manuel Alceu Advogados 
Marcondes Ferraz Engenharia
Marta Sá Arquitetos 
O Polen 
PayPal
Plano1 Comunicação 
Redial
Vila Romana
Visionaris • Prêmio UBS
Warner Bros 
Y&R Propaganda Adega Santiago 

Brewdog Bar
Casa Europa 
Clube Alto de Pinheiros
Conceição Bem casados 
Dale Milanesa
Desfrutti 
Empório Santa Adelaide 
Flessibilitá
Juice me 
Mulata Brasil 
Pernod Ricard 
Puket 
Restaurante Bona
Restaurante Gardênia
Restaurante Le Jazz
Restaurante Maremonti 
Restaurante Ru�nos
Rock Café Santa Cruz
Tasty Gourmet
Up! Papelaria
Urban Remedy
Vito Restaurante

Dayanne Rafaela
Eduardo Gabriel Silva de 
Carvalho
Elisabete Marques Dos Santos
Elisabete Salgado Vidal 
Fatima Cagnoto
Fernanda Moraes
Giovanna Rinaldi 
Giuliano Odone
Helena Werneck de Souza Dias
Isabela Rebello
Joyce Ane Custodio dos 
Santos
Lila Guarany
Liliam Rumi Kassa
Livia Pereira Lopes
Marcella Costa
Mariana Bueno Moraes Ribeiro
Mayara Sancini
Melissa Madi Antonio Pavanel
Nathalia Carvalho
Patricia Fuzaro
Priscila Dittrich Valeije
Rafaela Oliveira
Renato Camargo Cintra
Rodrigo Policarpo
Sirley Lima
Taissa R. Bernini e Melo
Thais Juliano Almeida de Jesus 
Tomas Bueno Moraes Ribeiro
Vanessa Ribeiro de Araujo

ABBA 
Acer Brasil
Aldeias Infantis S.O.S.
Ashoka
Associação Morungaba 
Atados 
Berço da Cidadania 
Bonavito Coaching 
Campanha Cuida Bem de Mim 
Ciranda para o Amanhã
Clínica dos Cachos
Colégio Santa Cruz 
Coletivo Cachola
Complexo Prates 
CRP-SP 
FICAS 
Fundação Abrinq 
Governo Estadual / CONDECA
Governo Federal / MINC / Lei Rouanet
Governo Municipal / CMDCA / 
FUMCAD 
Harvard 
ITAFI
Jovem Visionário Social
Lc Restaurantes
Mantris
Mariana Kato Silva Telles ME
Mussy Café
Programa De Braços Abertos
ProSaber 
PUC-SP 
Quero Saber 
Raia Coaching 
Rede Cidadã 

Rede Ubuntu 
RNPI • Rede Nacional
da Primeira Infância
VIJ Central
VIJ Ipiranga
VIJ Itaquera
VIJ Jabaquara
VIJ Lapa
VIJ Penha
VIJ Pinheiros
VIJ Santana
VIJ Santo Amaro
VIJ Tatuapé
Wial Brazil

Ana Carolina Kanashiro
Ana Luiza Zio
Ana Werneck de Souza Dias
André Duarte Sgambato
Barbara Calixto
Benny Wislet
Bruno Amoroso Miquelino
Camila Alvarez
Carolina Berardinelli de Oliveira
Caroline Aroeira
Daniel Campos
Daniela Delambert 

Adão Edgar Delforno
Adhemar Ribeiro 
Adriano César Martins
Alberto Rodrigues Pinto Ferreira
Alexandre Gonçalves da Silva
Aline Gorrão da Silveira
Almiro Nunes socio cabeleireiro
Alvaro Augusto Vidigal
Amanda Graziele de Souza
Ana Luiza Gomes
Ana Tabosa
Andre Kaufmann
André Santin Alves
Anna Gabriela Antici
Antonio Carlos Cantero
António Carlos Costa 
Antonio Jose Nicolini
Arthur Richter
Brendan Wallace
Bruno Russi 
Caio Ferreira 
Caio Vicenzotto de Castro 
Camila Werneck de Souza Dias
Carlos Eduardo Ambrósio 
Carolina Naddeo 
Clarice Steinbruch
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Claudene Gonçalves
Claudia Regina Urbano
Cleidson Alves
Cristiane Correa
Cristiano Lourenço
Cristina L. Assumpção
Daniel Brombai Lopes Armesto
Daniel Mirolli
Daniela Cunha Val 
Daniela Lopes
Daniela Plaster Kok 
Daniela Vasconcellos
Delitah Ferh
Diego Cervino Lopes
Dirce França
Edson Georges Nassar
 Eduardo Freire 
Enzo Vasconcellos 
Eric Miller 
Erica Kinuta
Fábio Dalla Coletta
Fabio Kaufmann
Fabio Liberman
Fabio Rocco de Oliveira
Fabrício Martim dos Santos
Facundo Guerra 
Fernando Giorgi 
Fernando Serem
Flávio Villaça Paula Teixeira
Gabrielle Dias Duarte 
Giovanna Honorato Paggiossi
Graziela Galli 
Guilherme A. Pacheco e Silva
Guilherme de Mattos Fernandes
Guilherme Vidigal Gonçalves 
Gustavo Zanguetti
Heloisa de Souza Dantas
Heloísa Freitas 
Heloisa Guarita
Isabel Santana Gervitz
Isabella Bancovsky Becker
Jayme Marmelztejn
Jessy Miller
João Moraes
Juliane Caligiuri
Leandro Mendes Goulart
Leticia Nardocci
Lia Olival Costa
Lilian Bentes Botelho
Lilian Helena Tiba
Luana Turquete Michelucci
Lui Carolina Carvalho Tanaka
Luisa Moraes
Luiz Ferreira Alvarenga
Lya Márcia J. Schmitt
Maite Mobin Chedid
Marcel Yudi Karasawa
Marcelo Auguto Pagliuso
Marcelo Reis Dreyer de Souza
Márcia Gil Knobel
Marcos Zaidan

Maria Adélia Pereira
Mari a Beatriz Teixeira Aliperti
Maria Eduarda Guido Ramos
Maria Helena G. Pallares Zockun 
Maria Heli Dalla Colleta de Mattos
Maria Luiza Leite Franco 
Maria Teresa M. de Barros
Maricel Noemi Cuchukos
Marina Citron
Marina G. de Brito Gonçalves
Marisa Sandes de Andrade
Maurílio de Mazzer
Meire Ferreira
Miriam Cristina da Silva
Monica Rennó
Neide Moreira Silva Charroche 
Nicoli Briganti
Paola Martinelli Szanto
Patrícia Ferreira
Patrícia Vazquez Mendonça
Paula Kahan Mandel
Paula Pena Moreira
Paula Viscomi
Pedro Fukui
Rafael Araújo
Rafael Silva de Oliveira
Renan da Silva M. Castro
Renata Pupo Deuscht
Renata Queiroz de Moraes
Ricardo Meneguetti Fagundes
Ricardo Radomysler
Ricardo Taira
Robert Ronei da Silva
Roberto Alexandre 
Roberto Zac
Rodolfo Spielmann
Rodrigo Santoro
Ronaldo Santoro
Sergio Briganti
Shirley Circe Giroto
Sonia Freitas
Sonia Marmelztejn
Sue Hellen Ru�no Sobocinski
Tamara Barile 
Tereza Bracher
Thamis Esteves 
Tiago Marcelo Pedrini dos Santos
Vanessa Rozan
Victor Barcelos François
Waldir Sera�m
Yvonne Teixeira de Goeye 
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PATROCINADORES

2014

Programa

selo_fies:Layout 8

Grupo nÓs

São Paulo - SP

Categoria
Educação para o Trabalho

Instituto Fazendo História

25/02/15
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As doações podem ser feitas por pessoas físicas diretamente na conta do Instituto, por boleto
bancário ou cartão de crédito (via paypal em nosso site). Pode ser uma doação única ou doações 
mensais.

Pessoas jurídicas também podem doar diretamente ou via leis de incentivo �scal (FUMCAD, 
CONDECA, ProAC ou LEI ROUANET).

Para saber mais ligue para (11) 3021-9889 ou escreva para contato@fazendohistoria.org.br
e de�na a forma mais e�ciente para você. 

Entre no site do Instituto, www.fazendohistoria.org.br entenda as possibilidades de trabalho e 
de�na aquela com a qual se identi�ca mais nesse momento. Se inscreva para a próxima formação e 
venha conhecer melhor a realidade na qual atuamos e as formas de se engajar. 

COMO SER UM VOLUNTÁRIO? 

Acesse o site do Instituto e baixe todas as nossas publicações, escolhendo as metodologias que 
deseja desenvolver de forma autônoma. Elas estão lá para isso! Você também pode assistir às 
formações de voluntário, gratuitamente, para conhecer melhor as propostas. Além disso, pode 
marcar uma reunião com nossa equipe para entender a possibilidades de uma parceria formal. 

COMO SER UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARCEIRO?

COMO SER UM DOADOR?



ACOMPANHE NOSSO TRABALHO

instituto.fazendohistoria

@institutofazendohistoria

youtube.com/institutofh

Para receber nossas atividades
e o relatório anual escreva para:

 contato@fazendohistoria.org.br

Rua Pedro Ortiz, 114
Sumarezinho
São Paulo, SP

05440-010

www.fazendohistoria.org.br


